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(DG/USP -Titular, presidente 4), Welington Braz Carvalho Delitti 
(IB/USP - Titular), Helmut Troppmair (Unesp/Rio Claro - Titular), 
Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorim (Unesp/Presiden-
te Prudente - Associado), Ricardo Ribeiro Rodrigues (ESALQ/USP 
- Titular). Os Profs. Drs. Adler Guilherme Viadana, e Welington 
Braz Carvalho Delitti manifestaram impossibilidade de participa-
ção através de e-mail enviado ao Serviço de Apoio Acadêmico. O 
Prof. Dr. Helmut Troppmair manifestou desistência, via telefone, 
ao Departamento de Geografia. A Comissão Julgadora ficou 
assim composta: Profs. Drs. Alfredo Pereira de Queiroz Filho (DG/
USP – Associado, presidente 1), Jurandyr Luciano Sanches Ross 
(DG/USP - Titular/Aposentado), Margarete Cristiane de Costa 
Trindade Amorim (Unesp/Presidente Prudente - Associado), João 
Carlos Nucci (UFPR - Titular), Helena Ribeiro (FSP/USP - Titular).

No dia 13 de dezembro de 2021, às oito horas, com a 
presença de todos os membros da Comissão Julgadora, por vide-
oconferência, pela plataforma do Google Meet, e transmissão ao 
vivo pelo Youtube, iniciaram-se os trabalhos com a instalação da 
Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a elabora-
ção da lista de pontos para a prova didática.

Às oito horas trinta minutos, iniciou-se a Arguição de 
Memorial. O candidato mostrou grande capacidade de trabalho, 
ótimo relacionamento com os alunos, elevada preocupação com 
a graduação, significativa experiência como pesquisador cientí-
fico, respondeu adequadamente os questionamentos da banca 
e demonstrou relevante inserção nas atividades administrativas 
vinculadas à academia. A Arguição do Memorial terminou às 
doze horas e trinta e quatro minutos.

Às doze horas e quarenta e cinco minutos, o candidato 
tomou ciência da lista de pontos, e concordando com eles, 
sorteou o ponto para a prova didática.

No dia 14 de dezembro de 2021, com a presença de todos 
os membros da Comissão Julgadora, por videoconferência, pela 
plataforma Google Meet, e transmissão ao vivo pelo You-tube, 
iniciou-se a prova didática às doze horas e quarenta e cinco 
minutos, sobre o tema do pon-to nº 04 - Os grandes padrões 
mundiais de distribuição dos seres vivos, realizada em 53 
minutos. O candidato, ao longo de sua exposição, mostrou um 
excelente desempenho, tratando do assunto de forma plena e 
aprofundada.

Às catorze horas o candidato tomou ciência da lista de 
pontos para a prova escrita.

Às catorze horas e dez minutos, iniciou-se a Defesa de Tese, 
intitulada “Trajetórias biogeográficas: da natureza à cidade, 
da etnobotânica à conservação”. Por problemas técnicos de 
conexão com a internet do candidato, a defesa de tese foi 
interrompida às dezesseis horas e vinte minutos, retornando às 
dezesseis horas e trinta e oito minutos. Em sua tese, o candidato 
apresentou uma sistematização da sua obra. O texto está sub-
dividido em quatro principais capítulos: A natureza: cerradão, 
Cidade: biogeografia urbana, A etnobotânica: as religiões afro-
-brasileiras e as plantas, A conservação: na Catalunha e do pau-
-brasil. A pesquisa sobre o cerradão surpreendeu os membros da 
banca pela relevância e a iniciativa de pesquisa de Biogeografia 
Urbana com os alunos de graduação também se mostrou muito 
inovadora. A defesa da tese terminou às dezoito horas e trinta 
e cinco minutos.

No dia 15 de dezembro de 2021, às catorze horas, na Sala 
de concursos (122), com a presença do Presidente da Comissão 
Julgadora, Prof. Alfredo Pereira de Queiroz Filho e o candidato, 
Prof. Yuri Tavares Rocha, ocorreu o sorteio do ponto e início 
da prova Escrita (com consulta a livros, periódicos e outros 
documentos bibliográficos durante sessenta minutos, após o 
sorteio). A Prova Escrita, acerca do tema “Biogeografia e Uni-
dades de Conservação da Natureza”, foi elaborada no tempo 
regulamentar, em computador, conforme opção prévia feita 
pelo candidato, obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 
011/2020 de 05/05/2020.

Às dezenove horas e vinte e quatro minutos, o candida-
to fez a leitura da prova escrita. Em seu texto, o candidato 
desenvolveu muito bem o tema, com uma parte introdutória de 
concepção mais teórica e, em seguida, tratou especificamente 
do planejamento e da gestão das Unidades de Conservação na 
perspectivava da Biogeografia.

Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Pre-
sidente declarou publicamente a média final de cada um dos 
examinadores, sendo elas: Alfredo Pereira de Queiroz Filho: 9,4 
(nove inteiros e quatro décimos) (aprovado); Jurandyr Luciano 
Sanches Ross: 9,3 (nove inteiros e três décimos) (aprovado); 
Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorim: 9,3 (nove 
inteiros e três décimos) (aprovado); João Carlos Nucci: 9,3 
(nove inteiros e três décimos) (aprovado), Helena Ribeiro: 9,5 
(nove inteiros e cinco décimos) (aprovado). Diante do exposto, a 
Comissão Julgadora, tendo em vista que o candidato, Professor 
Doutor Yuri Tavares Rocha, satisfez às exigências para a Livre-
-docência, considera-o habilitado na disciplina Biogeografia 
e submete o Relatório Final para apreciação da Congregação.

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão 
ordinária de 16/12/2021.

 RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 
PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA, DISCIPLINA: TEMAS 
DO PENSAMENTO POLÍTICO BRASILEIRO. CANDIDATO INSCRI-
TO: PROFESSOR DOUTOR BERNARDO RICUPERO.

O Professor Doutor Bernardo Ricupero submeteu-se às pro-
vas do concurso para a Livre-docência (Arguição do Memorial, 
Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 08 a 10 de 
dezembro de 2021, nos termos da legislação vigente na USP, 
conforme Edital FFLCH nº 002/2021 de 22/05/2021 (Prot. Nº 
21.5.00352.08.0).

A Congregação, em reunião ordinária de 21/10/2021, 
aceitou o pedido de inscrição do candidato, Professor Doutor 
Bernardo Ricupero, no concurso público de títulos e provas 
visando à obtenção do título de Livre-Docente do Departamento 
de Ciência Política, disciplina de Temas do Pensamento Político 
Brasileiro, bem como aprovou os seguintes nomes para a 
constituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. André 
Vitor Singer (DCP-FFLCH, titular, presidente); Lilia Katri Moritz 
Schwarcz (DA-FFLCH, titular, aposentada); Helena Maria Bomeny 
Garchet (UERJ, titular); Élide Rugai Bastos (UNICAMP, titular); 
Marco Aurélio Nogueira (UNESP, titular). Suplentes: Profs. Drs. 
Eunice Ostrensky (DCP-FFLCH, livre-docente), Maria Lígia Coelho 
Prado (DH-FFLCH, titular, aposentada), Marcelo Siqueira Ridenti 
(UNICAMP, titular), Rubem Barboza Filho (UFJF, titular).

No dia 08 de dezembro de 2021, às oito horas, por video-
conferência, pela plataforma do Google Meet, e transmissão ao 
vivo pelo Youtube, iniciaram-se os trabalhos com a instalação da 
Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a elabora-
ção da lista de pontos para a prova escrita. Às oito horas e trinta 
minutos, o candidato tomou ciência do calendário e da lista de 
pontos para a prova escrita, concordando com eles.

Às oito horas e quarenta minutos, iniciou-se a Arguição 
de Memorial. Às oito horas e quarenta e nove minutos, devido 
a problemas com a conexão de internet para transmissão no 
Youtube, a arguição de memorial foi interrompida, retornando 
às nove horas e vinte e seis minutos. O candidato, mostrou den-
sidade intelectual e alta produtividade, articulando a atividade 
didática com a pesquisa. Respondeu a cada um dos arguidores 
com prontidão e de forma erudita. Elaborou um texto expressivo 
da sua trajetória pessoal, que deu consistência aos dados do 
curriculum vitae agregados ao memorial. A Arguição do Memo-
rial tendo terminado às onze horas e cinquenta e sete minutos.

Devido a problemas com a conexão de internet para 
transmissão no Youtube, houve um atraso e a Defesa da Tese 
foi iniciada às catorze horas e cinquenta e dois minutos. Em 
sua tese, ENTRE ARIEL, CALIBAN E PRÓSPERO: DILEMAS DA 

O candidato demonstrou domínio do tema, capacidade de orga-
nização dos conteúdos e grande clareza expositiva.

Às quinze horas e quinze minutos, o candidato fez a leitura 
da prova escrita. Em seu texto, o candidato foi muito claro, 
preciso e elegante na abordagem do tema, demonstrando 
não só conhecimento do assunto, mas também criatividade na 
proposta de novas direções para investigação futura. Em seu 
texto, o candidato apresentou uma noção geral de linguagem 
proposicional e uma noção geral de matriz lógica; definiu 
nesse contexto uma série de noções semânticas e apresentou 
algumas de suas propriedades básicas; e finalmente relacionou 
tal material com noções mais abstratas do contexto da Lógica 
Universal, inclusive propondo algumas interessantes direções 
para pesquisas futuras.

Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Pre-
sidente declarou publicamente a média final de cada um dos 
examinadores, sendo elas: Rodrigo Bacellar da Costa e Silva: 
10,0 (dez inteiros) (aprovado); João Vergílio Gallerani Cuter: 
10,0 (dez inteiros) (aprovado); Itala Maria Loffredo D’Ottaviano: 
10,0 (dez inteiros) (aprovado); Décio Krause: 10,0 (dez inteiros) 
(aprovado), Hugo Luiz Mariano: 9,8 (nove inteiros e oito déci-
mos) (aprovado). Diante do exposto, a Comissão Julgadora, 
tendo em vista que o candidato, Professor Edelcio Gonçalves de 
Souza, satisfez às exigências para a Livre-docência, considera-o 
habilitado na disciplina Lógica I e submete o Relatório Final para 
apreciação da Congregação.

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão 
ordinária de 16/12/2021.

 RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 
PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA, DISCIPLINA: TEORIA DO 
CONHECIMENTO E FILOSOFIA DA CIÊNCIA I. CANDIDATO 
INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR CAETANO ERNESTO PLASTINO.

O Professor Doutor Caetano Ernesto Plastino submeteu-
-se às provas do concurso para a Livre-docência (Arguição do 
Memorial, Prova Escrita, Prova Didática e Defesa de Tese) de 13 
a 15 de dezembro de 2021, nos termos da legislação vigente na 
USP, conforme Edital FFLCH nº 001/2020 de 29/02/2020 (Prot. 
Nº 20.5.00100.08.0).

A Congregação, em reunião ordinária de 21/10/2021, acei-
tou o pedido de inscrição do candidato, Professor Doutor Cae-
tano Ernesto Plastino, no concurso público de títulos e provas 
visando à obtenção do título de Livre-Docente do Departamento 
de Filosofia, disciplina Teoria do Conhecimento e Filosofia da 
Ciência I, bem como aprovou os seguintes nomes para a cons-
tituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Osvaldo 
Frota Pessoa Junior. (DF-FFLCH, livre-docente, presidente 1); 
Maurício de Carvalho Ramos (DF-FFLCH, livre-docente, presiden-
te 2); José Raymundo Novaes Chiappin (FEA-USP, livre-docente); 
Alberto Oscar Cupani (UFSC, titular); Alberto Oliva (UFRJ, titular). 
Membros Suplentes: Profs. Drs. João Vergílio Gallerani Cuter 
(DF-FFLCH, livre-docente, presidente 3); Ricardo Ribeiro Terra 
(DF-FFLCH, titular, aposentado); Silvio Seno Chibeni (UNICAMP, 
titular); Ivan Domingues (UFMG, titular); Danilo Marcondes de 
Souza Filho (PUC-RJ, titular).

No dia 13 de dezembro de 2021, às nove horas e trinta 
minutos, por videoconferência, pela plataforma do Google Meet, 
e transmissão ao vivo pelo Youtube, iniciaram-se os trabalhos 
com a instalação da Comissão Julgadora, a determinação do 
calendário e a elaboração da lista de pontos para a prova escrita. 
Às dez horas, o candidato tomou ciência do calendário e da lista 
de pontos para a prova escrita, concordando com eles.

Às dez horas e quinze minutos, iniciou-se a Arguição de 
Memorial. O candidato realizou uma defesa de memorial exce-
lente, respondendo muito bem às perguntas, esclarecendo e 
trazendo novas informações que completaram o relato original. 
O memorial satisfez plenamente às expectativas da banca. A 
Arguição do Memorial terminou às treze horas.

Às catorze horas e quarenta minutos, iniciou-se a Defesa 
de Tese, intitulada CIÊNCIA E CRENÇA RAZOÁVEL. Em sua tese, 
o candidato demonstrou pleno domínio dos assuntos tratados 
nos textos que constituem a tese. Os referidos textos são de alta 
qualidade acadêmica, são precisos e claros, e abordam questões 
importantes tanto da Filosofia da Ciência quando da Epistemo-
logia. Esta sessão terminou às dezoito horas e vinte minutos.

No dia 14 de dezembro de 2021, às dez horas, na Sala 
de eventos (124), ocorreu o sorteio do ponto e início da prova 
Escrita (com consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos durante sessenta minutos, após o sorteio). A Prova 
Escrita, acerca do tema A questão do método e a racionalidade 
coletiva, foi elaborada no tempo regulamentar, de forma manus-
crita, conforme opção prévia feita pelo candidato, obedecendo 
ao disposto na Portaria FFLCH nº 011/2020 de 05/05/2020.

Às quinze horas e trinta minutos, o candidato tomou ciência 
da lista e sorteou o ponto da Prova Didática.

No dia 15 de dezembro de 2021, com a presença de todos 
os membros da Comissão Julgadora, por videoconferência, pela 
plataforma do Google Meet, e transmissão ao vivo pelo Youtube, 
devido a problemas com a conexão de internet do candidato, 
iniciou-se a prova didática às quinze horas e quarenta e nove 
minutos, sobre o tema A razoabilidade dos desacordos epistêmi-
cos entre pares, realizada em 54 minutos. Ao longo de sua aula, 
o candidato fez uma exposição muito boa e clara, com amplo 
domínio dos assuntos abordados.

Às dezessete horas, o candidato fez a leitura da prova escri-
ta. Em seu texto, o candidato abordou adequadamente o tema 
sorteado, tendo feito uma prova sucinta e bem fundamentada.

Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Pre-
sidente declarou publicamente a média final de cada um dos 
examinadores, sendo elas: Osvaldo Frota Pessoa Junior: 9,6 
(nove inteiros e seis décimos) (aprovado); Maurício Carvalho 
Ramos: 10,0 (dez inteiros) (aprovado); José Raymundo Novaes 
Chiappin: 10,0 (dez inteiros) (aprovado); Alberto Oscar Cupani: 
9,5 (nove inteiros e cinco décimos) (aprovado), Alberto Oliva: 9,6 
(nove inteiros e seis décimos) (aprovado). Diante do exposto, a 
Comissão Julgadora, tendo em vista que o candidato, Professor 
Doutor Caetano Ernesto Plastino, satisfez às exigências para a 
Livre-docência, considera-o habilitado na disciplina: Teoria do 
Conhecimento e Filosofia da Ciência I e submete o Relatório 
Final para apreciação da Congregação.

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão 
ordinária de 16/12/2021.

 RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 
PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, DISCIPLINA: BIOGEO-
GRAFIA. CANDIDATO INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR YURI 
TAVARES ROCHA.

O Professor Doutor Yuri Tavares Rocha submeteu-se às pro-
vas do concurso para a Livre-docência (Arguição do Memorial, 
Prova Escrita, Prova Didática e Defesa de Tese) de 13 a 15 de 
dezembro de 2021, nos termos da legislação vigente na USP, 
conforme Edital FFLCH nº 002/2021 de 22/05/2021 (Prot. Nº 
21.5.00350.08.7).

A Congregação, em reunião ordinária de 23/09/2021, acei-
tou o pedido de inscrição do candidato, Professor Doutor Yuri 
Tavares Rocha, no concurso público de títulos e provas visando 
à obtenção do título de Livre-Docente do Departamento de Geo-
grafia, disciplina de Biogeografia, bem como aprovou os seguin-
tes nomes para a constituição da Comissão Julgadora: Titulares: 
Profs. Drs. Alfredo Pereira de Queiroz Filho (DG/USP – Associado, 
presidente 1), Jurandyr Luciano Sanches Ross (DG/USP - Titular/
Aposentado), Adler Guilherme Viadana (Unesp/Rio Claro - Asso-
ciado), João Carlos Nucci (UFPR - Titular), Helena Ribeiro (FSP/
USP - Titular). Membros Suplentes: Profs. Drs. Déborah de Olivei-
ra (DG/USP – Associado, presidente 2), Lígia Vizeu Barrozo (DG/
USP – Associado, presidente 3), Reinaldo Paul Perez Machado 

obtenção do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento 
de Música, na especialidade de “Instrumento”, de acordo com 
o edital nº 37-2021-ECA, publicado no D.O.E. de 02.07.2021, 
que teve por candidata a Profa. Dra. Luciana Sayure Shimabuco, 
realizado nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2021.

A referida Comissão Julgadora foi constituída pelos Profs. 
Drs.: Eduardo Henrique Soares Monteiro/Professor Titular/CMU/
ECA (Presidente), Adriana Lopes da Cunha Moreira/Professora 
Associada/CMU/ECA, Ney Fialkow/Professor Titular/UFRGS, Mau-
ricy Matos Martin/Professor Associado/UNICAMP e Lucia Silva 
Barrenechea/Professora Titular/Instituto Villa Lobos da UNIRIO, a 
vista das notas individuais, conferidas com os respectivos pesos 
obtida pela candidata Profa. Dra. Luciana Sayure Shimabuco, 
a Comissão Julgadora houve por bem considerá-la habilitada, 
indicando-a à obtenção do Título de Livre-Docente, junto ao 
Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo.

  UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
EDITAL ECA-USP Nº 51-2021
RESULTADO FINAL
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, em reunião de 15.12.2021, homolo-
gou o Relatório Final da Comissão Julgadora do concurso para 
obtenção do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento de 
Cinema, Rádio e Televisão, na especialidade de “Administração e 
Produção Audiovisual”, de acordo com o edital nº 39-2021-ECA, 
publicado no D.O.E. de 02.07.2021, que teve por candidato o 
Prof. Dr. Luiz Augusto Duarte Dantas, realizado nos dias 08 e 09 
de dezembro de 2021.

A referida Comissão Julgadora foi constituída pelos Profs. 
Drs.: Maria Dora Genis Mourão/Professora Titular/CTR/ECA 
(Presidente), Patricia Moran Fernandes/Professora Associada/
CTR/ECA, Wilson Aparecido Costa de Amorim/Professor Asso-
ciado/FEA, Aída Maria Bastos Nepomuceno Marques/Professora 
Titular/UFF e Antônio Carlos Amâncio da Silva/Professor Titular/
UFF, a vista das notas individuais, conferidas com os respecti-
vos pesos obtida pelo candidato Prof. Dr. Luiz Augusto Duarte 
Dantas, a Comissão Julgadora houve por bem considerá-lo 
habilitado, indicando-o à obtenção do Título de Livre-Docente, 
junto ao Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 Comunicado
A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo comunica que Larissa Rodrigues, 
inscrita no concurso de títulos e provas visando à obtenção do 
título de livre-docente, junto ao Departamento de Enfermagem 
Materno-Infantil e Saúde Pública, área de Enfermagem em 
Saúde da Mulher no Ciclo Reprodutivo, nos termos do Edital 
EERP/ATAc 019/2021, publicado no D.O.E de 24/09/2021, for-
malizou sua desistência no certame, desta forma considera-se 
encerrado o concurso.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA, DISCIPLINA DE LÓGICA I. 
CANDIDATO INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR EDELCIO GON-
ÇALVES DE SOUZA.

O Professor Doutor Edelcio Gonçalves de Souza submeteu-
-se às provas do concurso para a Livre-docência (Arguição do 
Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 
29 de novembro a 01 de dezembro de 2021, nos termos da 
legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH nº 001/2021 
de 27/02/2021 (Prot. Nº 21.5.129.8.9).

A Congregação, em reunião ordinária de 19/08/2021, acei-
tou o pedido de inscrição do candidato, Professor Doutor Edelcio 
Gonçalves de Souza, no concurso público de títulos e provas 
visando à obtenção do título de Livre-Docente do Departamento 
de Filosofia, disciplina Lógica I, bem como aprovou os seguintes 
nomes para a constituição da Comissão Julgadora: Titulares: 
Profs. Drs. Rodrigo Bacellar da Costa e Silva (DF-FFLCH, livre-
-docente, presidente 1), João Vergílio Gallerani Cuter (DF-FFLCH, 
livre-docente, presidente 2), Itala Maria Loffredo D’Ottaviano 
(UNICAMP, titular), Décio Krause (UFSC, titular) e Hugo Luiz 
Mariano (IME-USP, livre-docente). Suplentes: Pablo Ruben Mari-
conda (DF-FFLCH, titular, aposentado), Osvaldo Frota Pessoa 
Júnior (DF-FFLCH, livre-docente, presidente 3), Marcelo Esteban 
Coniglio (UNICAMP, titular), Marco Antonio Caron Ruffino (UNI-
CAMP, livre-docente).

No dia 29 de novembro de 2021, às oito horas, por video-
conferência, pela plataforma do Google Meet, e transmissão ao 
vivo pelo Youtube, iniciaram-se os trabalhos com a instalação da 
Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a elabora-
ção da lista de pontos para a prova escrita. Às oito horas e trinta 
minutos, o candidato tomou ciência do calendário e da lista de 
pontos para a prova escrita, concordando com eles.

Às oito horas e quarenta minutos, iniciou-se a Arguição de 
Memorial. O candidato demonstrou muita competência e clareza 
ao expandir e explicar o conteúdo do seu Memorial, discorrendo 
sobre a sua formação, sua trajetória acadêmica, sua visão sobre 
temas teóricos, sua visão geral sobre a lógica e suas relações 
com a filosofia, e suas práticas pedagógicas. Demonstrou muita 
maturidade e vigor tanto como pesquisador quanto como pro-
fessor. A Arguição do Memorial terminou às dez horas e trinta 
e nove minutos.

Às quatorze horas, iniciou-se a Defesa da Tese, intitulada 
“Prototopos”, que aborda temas de lógica categorial que o 
candidato tem desenvolvido em anos recentes. Após uma breve, 
mas esclarecedora, apresentação das motivações e resultados 
principais, o candidato respondeu às arguições dos membros 
da comissão julgadora, com absoluta clareza e competência 
técnica. Na sua defesa de tese, demonstrou solidez acadêmica 
e deixou claras a importância e a novidade das ideias expostas 
no texto para o desenvolvimento da semântica categorial, bem 
como as perspectivas futuras do trabalho. A defesa terminou às 
dezesseis horas e vinte minutos.

No dia 30 de novembro de 2021, oito horas e trinta minutos, 
na Sala de concursos (122), ocorreu o sorteio do ponto e início 
da prova Escrita (com consulta a livros, periódicos e outros docu-
mentos bibliográficos durante sessenta minutos, após o sorteio). 
A Prova Escrita, acerca do tema “Matrizes lógicas e valorações”, 
foi elaborada no tempo regulamentar, de forma manuscrita, 
conforme opção prévia feita pelo candidato, obedecendo ao 
disposto na Portaria FFLCH nº 011/2020 de 05/05/2020.

Às catorze horas, o candidato tomou ciência da lista e 
sorteou o ponto da Prova Didática.

No dia 01 de dezembro de 2021, com a presença de todos 
os membros da Comissão Julgadora, por videoconferência, pela 
plataforma do Google Meet, e transmissão ao vivo pelo Youtube, 
iniciou-se a prova didática às catorze horas, sobre o tema “Lógi-
ca universal e a noção de consequência”, realizada em quarenta 
e nove minutos. A exposição do candidato foi dividida em seis 
partes. Ele iniciou indicando as obras de A. Tarski fundadoras 
da disciplina Lógica Universal; a seguir apresentou a definição 
chave das assim chamadas estruturas de consequência, e algu-
mas variantes; enumerou uma série de propriedades básicas de 
tais estruturas; definiu o conceito abstrato de teoria; discutiu 
conceitos de consistência, levando a uma formulação abstrata 
do Lema de Lindenbaum; e finalmente discorreu sobre algumas 
possíveis generalizações da noção de consequência, bem como 
temas para possíveis investigações futuras dentro desse escopo. 

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDA-
GÓGICOS E CONVOCAÇÃO PARA NOVA PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ESPORTES 
CURT WALTER OTTO BAUMGART, da cidade de SÃO PAULO, à 
vista das disposições dos itens 7, 7.1 e 7.2 do Capítulo IX do 
Edital de Abertura de Inscrições:COMPONENTE CURRICULAR 
– (HABILITAÇÃO)

Esportes Coletivos II (Organização Esportiva)
1. FAZ SABER AOS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS O 

RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS
CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF 
17/430011945/33124522877
21/410500926/33181771805
22/49117647–8/40578688875
23/352553637/31712167871
CANDIDATO(S) NÃO APROVADO(S)Nº de Inscrição/RG/CPF/

Nota da Prova de Métodos Pedagógicos 
25/268321541/26630741870/45.66
2. CANDIDATOS SELECIONADOS PARA A PROVA DE MÉTO-

DOS PEDAGÓGICOS (candidatos com inscrição deferida con-
vocados para participarem da Prova de Métodos Pedagógicos, 
ou seja, os 5 (cinco) primeiros classificados, bem como os que 
empataram na 5ª (quinta) classificação)

Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Nota do 
Exame de Memorial Circunstanciado

14/ CELSO BOFFA JUNIOR / 21112185–X / 16527987811 
/ 23

9/ HYGOR LUSTOSA ZANZINI / 28027536–5 / 29383772824 
/ 22

5/ HELIA CRISTINA GOMES CASTRO / 321471635 / 
28804674890 / 20

7/ ANDREZA RODRIGUES MARREIROS DE SOUSA / 
416074534 / 38215147879 / 15,5

20/ EDERSON VICENTE DA SILVA / 295278663 / 
29077292845 / 11,25

Relação dos temas para a Prova de Métodos Pedagógicos
Temas:
1 – cenário dos esportes coletivos no brasil: corfebol e 

tchoukball
2 – cenário dos esportes coletivos no brasil: rugby e kin–ball
3 – materiais e equipamentos: manutenção, armazenamen-

to e montagem
Duração máxima da aula: 15 MINUTOS
Data: 10/02/2022
Horário: 10h30
O candidato que não entregar as 3 (três) vias do plano de 

aula (referente ao tema sorteado) aos membros da Banca Exa-
minadora obterá nota 0 (zero), sendo considerado não aprovado 
e, por consequência, eliminado do Processo Seletivo Simplificado 
(conforme itens 3.2 e 5 do Capítulo VIII do Edital de Abertura 
de Inscrições).

3. CANDIDATOS NÃO SELECIONADOS PARA A PROVA DE 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS (candidatos com inscrição deferida 
que não obtiveram a pontuação necessária para participarem 
da Prova de Métodos Pedagógicos, ou seja, que não estão entre 
os 5 (cinco) primeiros classificados, bem como aqueles que 
empataram na 5ª (quinta) classificação)

Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Nota do 
Exame de Memorial Circunstanciado

15/ CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA / 309590139 / 
33729596802 / 11

19/ ALINE LIE KIMURA / 29621064–X / 39558406899 / 8,8
26/ THÁLIA DE FÁTIMA PEREIRA / 39.678.075–1 / 

44973043885 / 8,75
18/ ROBERTA DE FREITAS / 537084460 / 47607442820 / 5
2/ ANDRÉ FELICIANO DOS SANTOS / 19.584.888–3 / 

34742326814 / 5
3/ CAROLINE MENEGON LEAL / 50689631–6 / 48411347869 

/ 5
6/ JÚLIO CÉSAR MARTINS DA GAMA / 382528281 / 

43930357801 / 5
A Prova de Métodos Pedagógicos será realizada na ESCOLA 

TÉCNICA ESTADUAL DE ESPORTES CURT WALTER OTTO BAUM-
GART, situada na RUA PAULO LORENZANI Nº S/Nº

BAIRRO: PARQUE NOVO MUNDO – CEP: 02181–200 – 
CIDADE: SAO PAULO 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
  UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Comunicado
Processo Seletivo de provas para provimento de um cargo 

de Professor Doutor, 12 horas semanais, do curso de Obstetrícia, 
na Área Assistir e Cuidar na Obstetrícia (Edital EACH/ATAc 
092/2021, de 29 de outubro de 2021).

O Vice-Diretor em exercício da Direção da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo aprovou, 
“ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo, em 
16.12.2021 deliberou sobre as inscrições submetidas:

As inscrições a seguir listadas apresentam todos os docu-
mentos em acordo com o edital de abertura e foram homolo-
gadas:

- Doutor:
Lucila Coca Leventhal
- Graduado:
Eduarda Letícia da Silva Leite
Gabriela Barbosa Dias de Lima
Poliana Lino de Freitas
Renan da Silva Martins
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Comunicado
O Vice-Diretor em exercício da Direção da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo aprovou, 
“ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo, em 
16.12.2021, a comissão julgadora para o Processo Seletivo 
destinado à Contratação de 01(um) Docente, por Prazo Deter-
minado, referente ao Edital EACH/ ATAc 092/2021, do Curso de 
Obstetrícia, publicado em 29.10.2021.

Titulares:
- Rosemeire Sartori de Albuquerque (EACH-USP)
- Maria Luiza Gonzalez Riesco (EE-USP)
- Natália Rejane Salim ( UFSCar)
Suplentes:
- Nayara Girardi Baraldi (EACH-USP)
- Marcel Reis Queiroz (UNINOVE)
- Karina Fernandes Trevisan (Fundadora da COMMadre)
- Lidiane Mello de Castro (Coletivo Nascer)

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
  UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
EDITAL ECA-USP Nº 50-2021
RESULTADO FINAL
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, em reunião de 15.12.2021, homolo-
gou o Relatório Final da Comissão Julgadora do concurso para 
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